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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Azizatul Maghfiroh, NIM. 1510110107 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 07 Oktober 2019 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

Azizatul Maghfiroh 

NIM. 1510110107 
 

  



vi 

 

MOTTO 

 

ِين  ٱإَِّلا   ِملُواْ  َّلا ُنواْ و ع  َِّٰت ٱء ام  َّٰلِح  ِ  لصا ۡواْ ب ت و اص  ِ  ۡۡل ق ِ ٱو  ۡواْ ب ت و اص  ۡبِ ٱو    ٣ لصا
“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” 

(QS. Al-Ashr:3).
1
 

 

 

 

  

                                                           
1 Al-Qur’an, Al-Ashr ayat 3, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: 

Sabiq, 2009), 601. 
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mendidik, membimbing, membiayai pendidikan, 

memberi semangat dan tentunya selalu berdo’a demi 

kesuksesan dan keberhasilanku dan Ibu tercinta Almh. 

Ibu Siti Rubiati semoga engkau di tempatkan di sisi 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan 

kekuatan lahir dan batin kepada diri penyusun sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru melalui Supervisi Akademik di MTs 

Tarbiyatul Islamiyah Klakahkasihan Gembong Pati” ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (satu) pada Pendidikan Agama Islam di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 
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junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan 

semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Semoga kita 
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Yaumil Qiyamah nanti, Aamiin.  

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat 

bimbingan, saran-saran, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 
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untuk membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan 
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tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. 

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. 



ix 
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Tarbiyatul Islamiyah yang telah memberikan izin penelitian 
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skripsi ini. 
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telah melimpahkan kasih sayang dan memberikan semangat 

serta do’a terhadap peneliti dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi. 

10. Teman-teman PAI-C angakatan 2015 yang telah saling 

menyayangi dan memberi dorongan serta motivasi. 

11. Dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan kepada penulis  dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Untuk itu pada kesempatan ini, sungguh bahagianya hati 

ini ketika bisa menghaturkan rasa terima kasih penulis kepada 

pihak-pihak yang telah banyak membantu, sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Tentu, tanpa dukungan dan 

bimbingan mereka, kesuksesan ini tidak dapat diraih. Tidaklah 

mungkin lembar yang terbatas ini bisa menyebutkan semua 

orang yang telah berjasa. Hanya do’a yang dapat penulis 

pancarkan, semoga Allah SWT selalu mencurahkan hidayah 

dan karunia-Nya kepada mereka semua. Amin Ya 

Rabbal’alamin. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 
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